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ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

7/2008. (V.05.) számú rendelete 

az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 

XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetési 

zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 

 

2 431 746 e Ft bevétellel 

2 400 189 e Ft kiadással 

 

jóváhagyja. 

 

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a 1. számú mellékletben 

foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 

(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és 

kiadási előirányzatainak teljesítését a 3., 5., 6., 7. számú mellékletekben foglaltaknak 

megfelelően hagyja jóvá. 

 

(4) A 2008. évi költségvetési többlet kötelezettségvállalással terhelt, az összeg a 22. számú 

mellékletben felsorolt kötelezettségvállalásokra felhasználható.  

 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 10., 11., számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(2) A 2007. évben képzett tartalékot a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

(3) A 2006. évi és 2007. évi bevételeket és kiadásokat összehasonlító módon a 15/a. számú 

melléklet tartalmazza.    

 

(4) Az Önkormányzat 2007. évi támogatás értékű bevételeit a 15/b. számú melléklet tartalmazza.  

 

 

3. § 

 

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét 

az 2/a, illetve 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. 

(2) Az Önkormányzat által a 2007. évben kifizetett hitelek kamatainak és tőkéjének az összegét a 

12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
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(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások mértékét a 13. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(4) Az önkormányzat által adott társadalmi- szociálpolitikai juttatásait a 8. számú melléklet 

alapján hagyja jóvá.  

(5) Az Önkormányzat hitelállománya a 2007. decemberi 31.-ei állapotnak megfelelően 

1 300 000 000 Forint. 

(6) A 2007. évi pénzeszközátadásokat a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.   

(7) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti 

alakulását a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

4. § 

 

(1) A Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi kiadásait szakfeladatonként a 14. számú melléklet 

szerint fogadja el. 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 19/a. és a 19/b. számú 

melléklet -  mérlegben szereplő adatok alapján 4 495 926 e Ft-ban állapítja meg. 

 

(2) A 2007. évi pénzeszközök változásának levezetését a 20. számú melléklet tartalmazza.  

 

(3) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek részletezését a 21. számú melléklet 

tartalmazza.  

6. § 

 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 

pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását 16., 17., 18. számú 

mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(2) Az Önkormányzat 2007. december 31-én fennálló tartozásállományát a 22. számú melléklet 

mutatja be.  

(3) Az Önkormányzat 2007. évben nyújtott adókedvezményeit és mentességeit a 23. számú 

melléklet tartalmazza.  

(4) Az Önkormányzat vagyonváltozását a 24. számú melléklet tartalmazza.  

7. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Szabó György Dönti Károly 

jegyző polgármester 

 
 
 


